ATA DA 191a REUNIÃO ORDINÁRIA ABERTA DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS
DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR - AUREMN
Às dezessete horas do dia doze de abril de 2007, teve início a 191ª Reunião Ordinária
Aberta da AUREMN, realizada no auditório do NPPN/UFRJ. Estavam presentes José Daniel
Figueroa Villar, Sonia M. C. Menezes, Luzineide Tinoco, Peter Seidl, Rosana Garrido,
Camila de Mansour, Naira Machado e Sandra Mello. A reunião foi iniciada com a leitura da
ata da 190a. Reunião Ordinária que foi aprovada com pequenas correções. Dando
seqüência aos itens da pauta, Naira fez o relato do comitê de Novos Sócios com a
aprovação de 02 novos sócios: Marcel Menezes Lyra Cunha e Lara Lombardi. No relato do
comitê de publicações, Sandra informou que o número de 2003 do AMR estará pronto para
o XI NMRUM e que os de 2005 está quase pronto mas somente será publicado quando o
número de 2004 estiver finalizado. Sandra informou que teve alguns problemas para
conseguir o ISBN do volume 3 do Livro da Série: Fundamentos e Aplicações da RMN –
“Introdução a Ressonância Paramagnética de Onda Contínua. Aplicações ao Estudo de
Complexos de Metais de Transição” de autoria do Prof. Ney Vernon Vugman e Marcelo
Hawrylak Herbst, mas que já está tudo resolvido e o livro poderá ser lançado durante o
XINMRUM. Figueroa colocou a necessidade de estimular outras pessoas a escreverem
livros para ampliar a série Fundamentos e Aplicações da RMN e que a AUREMN deveria
encontrar uma forma legal de comercializar estes livros. Peter sugeriu que a AUREMN
passe a editoria para uma editora e que esta poderia pagar os “direitos” da AUREMN sob a
forma de patrocínio. No relato do comitê de cursos Sonia informou que a Varian irá
patrocinar o almoço para todos os participantes durante o curso de RMN no estado sólido e
que a Bruker irá patrocinar a diária do hotel para os professores. Sonia informou que até
esta data somente haviam 8 inscritos para o curso e que em função disto irá fazer uma
propaganda mais intensa e divulgar que estará incluso no pagamento da inscrição os
lanches (manhã e tarde) e almoços de todos os dias. No relato do comitê de Nomenclatura,
Rosana informou que os últimos 4 termos submetidos para a comunidade para aprovação já
foram discutidos e aceitos pela comissão de nomenclatura. Figueroa sugeriu que fosse
colocada uma caixa durante o XINMRUM para que os participantes pudessem depositar
termos para tradução. O próximo ponto da pauta a ser discutido foi o item Eventos. Renato
informou que os problemas com a homepage, principalmente com relação a ficha de
inscrição para o ônibus do evento, foram decorrentes de um modificação no servidor. Ele
informou que já solicitou aos responsáveis pelo servidor que o avisem com antecedência
caso seja feita alguma modificação. Ficou acertado que Renato só irá receber o pagamento
quando todos os relatórios estiverem prontos. Com relação aos últimos acertos do
programa do XINMUM foi confirmada a participação do Bruce Adams no lugar do Cláudio
Dalvit e que a Claudia Nascimento fará o seminário prévio a palestra do Bruce Adams.
Ficou acertado que Figueroa deverá dar as diretrizes ao Alvicler Magalhães para a
organização da homenagem ao Newton Santos, a qual deverá ser breve e focada no
sentimento de amizade. Com relação a participação no EUROMAR e no II Iberoamerican
NMR Meeting, Naira informou que há 14 pessoas confirmadas com a ELAM Tour. Com a
impossibilidade do Colnago de participar com uma apresentação oral no II-IBANMRM ele
sugeriu que fosse em seu lugar o Prof. Mario Engelsberg. Em assuntos diversos, Figueroa
informou que, segundo a Air Products, os problemas com o fornecimento de hélio líquido
são devidos a uma escassez mundial de hélio. Não havendo mais assuntos a serem
tratados, a reunião foi encerrada, marcando-se a próxima, para dia 21 de junho de 2007 às
15:00 horas, na sala de reuniões da AUREMN, Instituto de Física/UFRJ, 4º andar sala 445,
Ilha do Fundão, Cidade Universitária.

